CARTA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA
Avaliação de certificação do Manejo Florestal desenvolvido pela Lwarcel Celulose
Ltda., na região de Lençóis Paulista do estado de São Paulo
Informações gerais:
A Sysflor Certificações Florestais vem através desta, convidar V. Sa. para participar do processo de
Certificação do manejo de plantações florestais , localizadas na região de Lençóis Paulista, (22°34’15,75’’ S e
48°49’14,45’’ W). A Lwarcel Celulose Ltda. é a requerente dessa avaliação e responsável pelo manejo. A sede
regional da empresa está localizada na Rodovia Juliano Lorenzetti, km 4, s/n – CEP 18685-900, Lençóis
Paulista - SP, Brasil.
O Cerflor – Programa Brasileiro de Certificação Florestal – surgiu em agosto de 2002, durante o Fórum
de Competitividade da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis. De acordo com os critérios pré-estabelecidos
pelo INMETRO, o Cerflor é uma certificação brasileira que promove o bom manejo florestal no país. As
normas que compõem o Cerflor foram elaboradas pela CEE – Comissão de Estudos Especial de Manejo
Florestal, no âmbito da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, fórum nacional de normalização.
A Lwarcel Celulose Ltda., pertencente ao Grupo RGE, é um empreendimento agroindustrial voltado à
produção de celulose branqueada de eucalipto. Foi fundada em 1984 e em 1986 iniciou a produção de
celulose a partir da madeira de pinus. Após dois anos de operação com pinus a fábrica foi modificada para o
consumo de madeira de eucalipto, ou seja, de fibra curta. Desde sua fundação até setembro de 2018, a
Lwarcel Celulose foi de propriedade do Grupo Lwart e a partir de então, o Grupo RGE adquiriu a empresa,
assumindo seu comando. A fábrica, localizada na região Centro-Oeste do Estado de São Paulo no município
de Lençóis Paulista, possui uma linha de produção de celulose branqueada de eucalipto capaz de produzir
250 mil toneladas por ano. A matéria-prima é fornecida por florestas sustentáveis, localizadas em 36
municípios da região, onde a empresa conduz um avançado processo de manejo florestal em plantios que
atualmente perfazem aproximadamente 59 mil hectares, em terras próprias, parcerias e também em regime
de fomento. A área objeto do escopo de avaliação para certificação CERFLOR corresponde à 76.099,12 ha,
dos quais 51.578,76 ha tratam-se de plantios florestais de eucalipto e 20.206,81 há são áreas de conservação.
Os objetivos do manejo da empresa Lwarcel Celulose Ltda., são: suprir a demanda de madeira da unidade
industrial no curto e longo prazo, manter florestas bem manejadas, de acordo com os princípios de
sustentabilidade, maximizar a produtividade das floretas e minimizar o custo da madeira, proporcionar aos
colaboradores próprios e terceiros um ambiente de trabalho saudável e seguro, promover o
desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, proteger e conservar os recursos naturais nas
unidades de manejo e minimizar o impacto das operações sobre as comunidades com as quais existe
interação.
Equipe de avaliação:
A avaliação será conduzida por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais experientes
em processos de avaliação de manejo de plantações florestais. A equipe analisará aspectos sociais,
ambientais e econômicos que compõem os padrões do Cerflor e os resultados servirão como fundamento
para a decisão sobre a certificação do empreendimento candidato.
Etapas da avaliação:
1. O processo de avaliação teve início em 04 de Outubro de 2018 com a elaboração dessa carta consulta
para a participação popular e da sociedade civil, e se estenderá por todo o processo de avaliação,
inclusive após a avaliação de campo e certificação, se ocorrer. A participação das mais diversas instâncias
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representativas da sociedade civil é fundamental, visto que a certificação florestal pressupõe o exercício
pleno da cidadania de indivíduos e instituições, direta ou indiretamente interessados no assunto. Todos
os comentários recebidos no decorrer dessa avaliação serão registrados, de forma anônima, como uma
preocupação pública, verificados durante a auditoria e respondidos no relatório final.
A avaliação em campo será realizada no período de 05 a 09 de Novembro de 2018, onde uma amostra
representativa de documentos, fazendas e operações dentro da área florestal, definida como escopo de
certificação, será inspecionada pela equipe de auditores.
As consultas às partes interessadas serão conduzidas durante os trabalhos de campo. Momento esse
em que a equipe de auditores fará entrevistas e reuniões com pessoas e entidades locais, além de
instituições governamentais, que possam contribuir para a avaliação.
A Reunião Pública será realizada no dia 05 de Novembro de 2018, às 18 horas no Villas Plaza Hotel, Av.
Padre Salustio Rodrigues Machado, 1380, CEP 18.683-000, Jardim Ubirama, Lençóis Paulista, SP, visando
a identificação de preocupações, comentários, sugestões e críticas relacionadas ao manejo florestal
desenvolvido pela empresa, que possam ser úteis ao processo de avaliação.
Após as verificações de campo será elaborado um relatório pela equipe de auditores, o qual discorrerá
sobre as constatações da auditoria, as conclusões e a decisão de certificação.
O relatório também será revisado pela Equipe de Revisão da Sysflor, de forma a assegurar que a empresa
não apresente qualquer desacordo fundamental referente à precisão dos dados coletados ou à
veracidade de quaisquer observações e suposições, feitas pela Equipe de Avaliação.
Posteriormente o relatório é revisado pelo Comitê de Certificação da Sysflor, para a avaliação do
conteúdo e a coerência das conclusões apresentadas.
O processo de avaliação será finalizado mediante a apresentação do relatório final e com a emissão da
decisão da certificação, onde, se concedida, a Sysflor disponibilizará o resumo público do relatório de
certificação em sua website (www.sysflor.com.br).

A sua participação nesse processo de avaliação pode ser realizada através do preenchimento do
Formulário online, que pode ser acessado pelo link https://bit.ly/2IBJiTr ou pelo seguinte QR Code:
Nota: Para abrir o formulário através do QR Code ao lado, basta posicionar a câmera do seu celular
para o QR Code e você será redirecionado para a página do formulário. Caso sua câmera não o
detecte, você pode entrar na play store ou apple store e baixar um programa para leitura de QR Code
(QR Code reader). Com o aplicativo instalado, basta abri-lo e posicionar a câmera do seu celular para
o QR Code através do aplicativo. Ao fazer isso, você também será automaticamente redirecionado
para uma página da web com o formulário! Agora é só preencher e enviar suas respostas!

Salientamos que, caso a certificação se efetive, a qualquer momento, durante o prazo de validade da
certificação, serão aceitas manifestações sobre o desempenho do empreendimento quanto aos Princípios e
Critérios do Cerflor. As manifestações deverão ser enviadas para o e-mail ouvidoria@sysflor.com.br.
Solicita-se ainda a gentileza de V. Sa. para divulgação do formulário online às instituições e pessoas
de seu conhecimento, que tenham interesse em participar do processo.
Informamos também que a Sysflor possui um procedimento para resolução de conflitos, que está à
disposição das partes interessadas em http://www.sysflor.com.br/content-downloads/tratamento-dereclamacoes-e-apelacoes/.
Atenciosamente,
Vanilda Rosângela de Souza | Diretora
SYSFLOR CERTIFICAÇÕES DE MANEJO E PRODUTOS FLORESTAIS | www.sysflor.com.br
Rua XV de Novembro, 1155, sala 1605, Centro, Curitiba, Paraná, Brasil (80060-000)
+55 (41) 3344-5061 telefone - vanilda.souza@sysflor.com.br
Curitiba, 04 de Outubro de 2018.
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